
Nu băgăm 
propaganda 
LGBT și într-o 
maternitate?

La Muzeul Țăranului Român, 
un  grup de credincioși a năvălit pe 
scenă, cu pancarte pe care scria 
"România nu e Sodoma și Gomo-
ra!", în timp ce pe ecran rula filmul 
educativ (despre homosexuali) "120 
de bătăi pe minut".

Recunosc că mi-a scăpat această 
producție franțuzească din 2017, 
dedicată victimelor Sida din anii' 
90, și nu mă grăbesc să o  înjur. Pe 
temă s-au realizat filme care mi-au 
plăcut, cum ar fi deja clasicul "Phi-
ladelphia" (cu Denzel Washington 
și Tom Hanks) sau "The Normal 
Heart" (2014, cu Julia Roberts ju-
când foarte bine - nu o credeam în 
stare - rolul unei unei doctorițe în 
cărucior). Ambele pelicule sunt de-
dicate apariției SIDA în America 
depravată de la începutul anilor '80, 
în prima perioadă a administrației 
Reagan. Era o libertate sexuală fără 
precedent, fenomenul hippie trecu-
se bine de crepuscul, există Studio 
54 (căutați filmul cu același nume, 
dar îi puteți întreba și pe Ilie Năsta-
se sau pe academicianul Eugen Mi-

hăescu ce se întâmplă în clubul lui 
Steve Rubell), America producea 
ziua și se destrăbăla noaptea. SIDA 
a traversat  repede oceanul, ajun-
gând chiar și în România. Se spune 
că prima victima ar fi fost scriitorul 
Sorin Titel, infectat de un conduc-
tor de tren pe rută internațională.

Întrebarea mea este de ce s-a di-
fuzat filmul "120 de bătăi pe mi-
nut" tocmai la Muzeul Țăranului 
Român. Avem de-a face cu o 
instituție prestigioasă, (re)fondată 
de pictorul Horia Bernea. MȚR 
conține în titulatură patriarhalul. 
"120 de bătăi pe minut" la Muzeul 
Țăranului Român înseamnă pro-
vocare, exhibiționism sau testare a 
toleranței. E foarte bine că am pi-
cat examenul. Altfel, n-ar fi exclus 
să vedem și un film LGBT difuzat 
într-o Maternitate. Dar n-ar fi 
drăguță și o scenetă despre combi-
națiile de pe culoarele tribunale-
lor?

De ce insist că e o provocare? În 
primul rând din rațiuni culturale. 
În mediul nostru țărănesc nici nu a 
existat noțiunea de homosexual. Se 
vorbea, cel mult, despre fătălău. "O 
fi fost mă-ta vioară,/ Trestie sau că-
prioară/ Și-o fi prins în pântec plod/ 
De strigoi de voievod?/ Că din oa-
menii de rând/ nu te-ai zămislit 
nicicând" - Arghezi, poezia "Fătălă-
ul". Chiar dacă găsim aluzii la pe-
derastie în Creangă sau dacă par 
efeminați ciobănașii lui N. Grigo-
rescu ("chip de heruvim sub o că-
ciulă mare cât o căldare", așa îi de-
scria Alexandru Vlahuță), țăranul 
român nici nu putea concepe că 
există homosexuali. Domnitori 
sodomizați, turciți am avut. Țăranul 
român s-a stricat altfel. După colec-
tivizare și mai ales în anii industria-
lizării forțate. E vorba despre acel 
țăran care se ducea la oraș să se facă 
paznic de noapte sau gunoier. 
Țăranul navetist, din cauza căruia a 
apărut folclorul din anii '80 - "uite, 
mamă, vine RATA, vine și prostul 
de tata". Pe urmă, țăranul și-a luat 
blugi și motoretă Mobra - e țăranul 
descris de Băieșu, în "Balanța". Azi, 
avem  țăranul de trotuar. Țăranul 
de la bloc. Țăranul de oraș. n 
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Judecători şi 
procurori  
fug din 
sistem !

Dîncu se 
umple de 
penibil  
cu Halep

de ce tace mâlc 
anticoruptul Klaus în 
afacerea microsoft?
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poLiTicA Nu-i cA sporTuL...
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Răzvan Ioan  
BoanchIş

1€ 4.6347 lei
1$ 3.7170 lei
1chf 3.9975 lei

Bitcoin BTC
    $ 7483.64 
Ripple XRP
      $ 0.7469 
Ethereum ETH
 $ 751.95

„sârbul” ponta la instanţă, Ghiţă tot 
ascuns. Nevestele ce se simt mai bine! 
Daciana şi Mădălina trăiesc „experienţa 
vieţii” lor tocmai în india!

Namaste, băieţi!

poza zilei

Șoc și groază în magistratură, după ce s-au 
cam năruit și ultimele speranțe că Legea răspun-
derii magistraților va fi stopată cu totul la Cur-
tea Constituțională. Numai că, dacă parlamen-
tarii Puterii se vor mobiliza și vor îndrepta 
puținele modificări cerute de către CCR, atunci 
deja se poate calcula „AMR” -ul pentru intrarea 
în vigoare a legii care dă deja frisoane multora 
dintre magistrații rămași acum singuri și speriați 
prin câmpurile tactice ale Justiției.

cine mișcă nu mai mișcă!
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